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"Zbabělci" se těší na Škvoreckého 
 
Náchod - Prochází ulicemi města, tu a tam ho někdo pozdraví, ti smělejší mu stisknou ruku.  

Nejslavnější náchodský rodák Josef Škvorecký. V Náchodě oslaví osmdesátku a město mu složí 
hold mezinárodní konferencí o jeho životě a díle.  
Spisovatel dorazil do Prahy v neděli ráno po čtrnáctihodinovém letu z kanadského Toronta, kde už 
více než třicet let žije. Hned potom s manželkou Zdenou Salivarovou zamířili do Náchoda. "Cesta 
naštěstí utekla rychle, přestože se v letadle nedalo pořádně spát. Celý den teď budeme odpočívat," 
těšili se Škvorečtí, když mířili do hotelu Beránek.  
Dnes Škvoreckého mezi sebou přivítají spolužáci a kamarádi z náchodského gymnázia, na němž před 
jedenašedesáti lety maturoval. Jarmila Stará z Náchoda se se Škvoreckým setkala naposled při 
oslavách stého výročí gymnázia v roce 1997. "Každé setkání v letech bývá spíš takové truchlivé, v 
našem věku už řada lidí odchází," povzdychne si paní Stará. Na setkání s mužem, který proslavil 
Náchod ve svých knihách, se však těší. "Já jsem se Škvoreckým chodila jen do kvarty, pak třídu 
rozdělili a já přešla do béčka," vzpomíná.  
Za Josefem Škvoreckým zamířil do Náchoda i hudební skladatel Jaroslav Celba. Za války spolu 
hrávali ve swingovém orchestru. "Bude to setkání zbytku 'zbabělců'! Alespoň co se týče kapely," 
naráží na nejznámější Škvoreckého "náchodský" román Zbabělci. Když koncem padesátých let vyšel, 
způsobil mezi komunistickou kritikou poprask. "Pepík měl strach, co s ním bude, ale já mu říkal: Buď 
rád, že je kolem toho takový frmol! Aspoň máš propagaci!" vzpomíná Celba.  
Z kapely už zbyli jen čtyři. Kromě něho a Škvoreckého ještě Vladimír Nosek a Vladimír Šilhánek. Ten 
přijel na setkání ze Švýcarska. "Už jsme staří, kdoví, kdy se ještě uvidíme," těší se Celba.  
 

Škvorecký se narodil v Náchodě 27. září 1924. Rodné město a jeho obyvatele zvěčnil v románech 
Prima sezona, Zbabělci či Příběh inženýra lidských duší. Od roku 1969 žije v Kanadě.  
  

 


